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Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for HjernetumorForeningen 2020

Bestyrelsesarbejde 

Inspirationsmøde for foreningens frivillige  

Netværksgrupper:  

Facebook og nyhedsbrev 

Folkemødet 2020

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder i løbet af året. Det første blev 
afholdt i Vejle, i forbindelse med generalforsamlingen afholdt vi et i Fredericia, 
de resterende blev pga. corona afholdt som online møder.    

Nyhedsbrevet udsendes pr mail til medlemmerne, og alle andre der har skrevet 
sig på nyhedslisten via vores hjemmeside. Nyhedsbrevet er i 2020 udsendt syv 
gange. Vi ønsker også her at gøre opmærksom på aktiviteter og events af 
interesse for læserne, og har erfaret at også en del fagpersoner abonnerer på 
nyhedsbrevet. Det er muligt at sende bidrag til nyhedsbrevet via bestyrelsens 
webredaktør Vibeke Vollmer.  

Det planlagte folkemøde blev aflyst, og vi nåede at aflyse deltagelsen uden 
store økonomiske tab.

I løbet af 2020 har der været afholdt fem bestyrelsesmøder, og en række 
aktiviteter, som uddybes i det følgende.

Mødet, som har været afholdt hvert år for foreningens tovholdere blev i år ikke 
gennemført pga. corona. 

Det har været et udfordrende år for vores medlemmer og tovholdere. Der blev 
lukket for fysiske møder efter den 11. marts. Der blev åbnet, så møderne nogle 
få steder kunne afvikles op mod sommeren, for så igen at blive aflyst i efteråret. 
Bestyrelsen besluttede i foråret at forsøge sig med online møder for både 
patienter, pårørende og voksne børn til hjernetumorpatienter. Det er gået fint, og 
især i begyndelsen var der god tilslutning til møderne. Men vi må erkende, at det 
er mest optimalt at mødes fysisk, trods fordelen ved online møder, hvor vi kan 
mødes på tværs af landet, og at patienter og pårørende fra områder i landet, 
hvor vi ikke har netværksmøder nu også kan deltage. Vi fortsætter med online 
møder, så længe vi fornemmer et behov og ønske. 

Foreningens Facebook-side fungerer stadig efter hensigten, for her kan vi 
meddele nyheder fra ind- og udland, events af interesse for patienter og deres 
pårørende, aktiviteter i foreningen osv. Siden har 545 faste følgere. 
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PR og marketing 

Hjernetumordag og andre møder af informativ karakter

Deltagelse i konferencer og møder

Vi startede året med et meget velbesøgt og vellykket fyraftensmøde om epilepsi i 
samarbejde med neurologer og neuropsykolog på Roskilde Sygehus. 
Deltagere i mødet var både fagprofessionelle og patienter og pårørende, hvilket 
var en rigtig god fordeling.

Vores projekt video, som startede i 2019, blev sat på stand by, da der blev lukket 
for ophold på sygehuse, afstandskravene blev skærpet, og 
forsamlingsforbuddet blev indført. Det lykkedes i november og december at få 
filmene i kassen, og den sidste finpudsning er nu i gang. De ni små videoer 
sætter fokus på livet med en hjernetumor, og vi er meget spændte på at 
offentliggøre videoerne og høre reaktionerne. Videoerne bliver produceret i 
samarbejde med Skuespillerskolen Ophelia.

Vi har ligeledes i 2020 arbejdet med fornyelse og trykning af flyer med 
oplysning om foreningen. Projektet blev finansieret med hjælp fra Kræftens 
Bekæmpelses ekstrapulje. De nye flyers er klar til distribution primo januar 
2021.

Vi håbede til det sidste, at vores hjernetumordag den 14. marts kunne afholdes, 
men forsamlingsforbuddet satte en stopper for eventen, og vi måtte aflyse et 
videnspækket program – desværre med et økonomisk tab pga. det sene 
aflysningstidspunkt. Vi besluttede, at de forskellige oplæg i stedet skulle 
forsøges afviklet som fyraftensmøder rundt om i landet, hvilket corona igen satte 
en stopper for. To oplæg fra hjernetumordagen blev dog afholdt sammen med 
den udskudte generalforsamling i september.

Vi har gennemført to online interviews med vores ambassadør, journalist Niels 
Frid- Nielsen, som i juni måned udgav bogen: ”I en tynd tråd” om sit liv med en 
hjernetumor. Der var til begge interviews god tilslutning, om end mange 
tilmeldte ikke dukkede op til selve mødet

Den 4. februar på World Cancer Day modtog HjernetumorForeningen, sammen 
med de andre patientforeninger under Kræftens Bekæmpelse årets hæderspris. 
Begrundelsen var det store frivillige arbejde, der udføres af foreningerne.

To medlemmer af bestyrelsen deltog ligeledes i februar i en Kræftkonference 
arrangeret af medicinalfirmaet Roche. Dagens emne koncentrerede sig om 
fremtidens behandling af cancer, ulighed i behandling af kræft osv. Til dagens 
konference var jeg som formand for HjernetumorForeningen forinden 
interviewet til et lille indlæg omhandlende problemer med tidlig diagnostik 
/fejldiagnostik.  
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Generalforsamling 

Patient og pårørendeseminar 

Foreningens ekspertpanel

Kontingenter og donationer 

Generalforsamlingen den 14. marts blev i første omgang aflyst, men det 
lykkedes af få den afholdt fysisk den 20. september, hvor afstandskravene og 
forsamlingsforbuddet lød på 50. Samme dag afholdt vi to af de oplæg, som 
skulle have været afholdt på den aflyste hjernetumordag. 

Vi gennemførte seminar for patienter og pårørende den sidste weekend i 
oktober måned som afslutningen af “International Brain Tumor Week”. Der var 
26 deltagere, som alle udtrykte deres store tilfredshed med seminaret. Også vi 
var overmåde tilfredse med afviklingen, ikke mindst fordi vi kunne mødes fysisk. 
Seminaret blev for en stor del finansieret af Heinrich og Laurine Jessens fond. 

Vi kan se på forenings hjemmeside, at spørgsmål og svar til ekspertpanelet er 
hyppig besøgt, og der er da også en lind strøm af spørgsmål til især to af 
lægerne. Spørgsmål til socialrådgiveren stilles direkte og svar ligger separat. I 
nogle tilfælde er der skriftlig kommunikation mellem spørgeren og 
socialrådgiverne pga. spørgsmålenes kompleksitet. Dette fremgår ikke på 
hjemmesiden. 

Udover kontingentbetalinger har foreningen igen i 2020 modtaget personlige 
donationer, hvilket vi er meget taknemmelige for. Den største sum vi modtager 
er fortsat fra Kræftens Bekæmpelse, og her er der mulighed for at søge penge til 
ekstra projekter, hvilket vi har benyttet os af i forbindelse med produktion af 
videoer og nye flyers. 
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Foreningens regnskab og økonomi 

Aalborg, 22. januar 2021

_______________________                            ______________________________
Karen Risgaard                                                    Vibeke Vollmer
Formand                                                               Kasserer

________________________
Hanne Lisby
Næstformand

_____________________                                _______________________________
Iben Raffnsøe                                                     Pia Egedal                                                             
Bestyrelsesmedlem                                            Bestyrelsesmedlem

Foreningens midler er i 2020 for en stor del gået til produktion af videoerne, 
men også til den normale drift, hvor det dog er tydeligt, at foreningens 
transportudgifter er faldet drastisk gennem året.  
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Revisors erklæring

Konklusion

Peter Villumsen
Revisor, cand. merc.

Jeg har opstillet medfølgende årsrapport for HjernetumorForeningen for 
regnskabsåret 1/1 - 31/12 2020 på grundlag af oplysninger, foreningen har 
tilvejebragt. Årsrapporten omfatter bestyrelsens beretning, anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere med udarbejdelse og 
præsentation af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Jeg har overholdt relevante etiske krav herunder principper vedrørende 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der 
er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er foreningens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklærings- 
opgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af de oplysninger, foreningen har givet mig til brug for at 
opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller 
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor 
ikke nogen grad af sikkerhed derom.

København,  d. 22. januar 2021
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Resultatopgørelse

Note 2020 2019

1 Indtægter og donationer 422.333 308.191

2 Foreningsomkostninger 123.353 185.917
3 Projekt video 130.000 315.000
4 Rejser og repræsentation 18.168 51.907
5 Administrationsomkostninger 22.276 18.547
6 Rente udgifter 1.204 1.875

Samlede omkostninger 295.001 573.246

Årets resultat 127.332 -265.055

Balance

Aktiver
Varelager sløjfer 2.500 2.500

7 Tilgodehavender 0 5.787
8 Likvide beholdninger 321.802 422.895

Aktiver i alt 324.302 431.182

Passiver
9 Egenkapital 235.072 107.740

10 Hensættelser 0 315.000

Videoprojekt 70.000 0

Skyldige poster 19.230 8.442

Passiver i alt 324.302 431.182
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Noter   
2020 2019

1 Indtægter og donationer   
Personlige medlemskaber 25.500 21.750
Husstandsmedlemskaber 24.850 22.750
Støttemedlemskaber 4.400 4.500
Sløjfesalg 915 1.100
Tilskud fra KB 195.000 150.000
Projektbevillinger 105.000 80.000
Donationer 3.400 6.156
Fondsdonationer 40.000 0
Mindedonationer 9.268 10.975
Seminar - deltagergebyr 14.000 10.900
Indtægter fra forsendelse af håndbøger 0 60
Indtægter og donationer i alt 422.333 308.191

  
2 Foreningsomkostninger   

Omkostninger vedr. sløjfesalg 1.100 1.100

Folkemøde - ophold og forplejning 998 9.162
Folkemøde - bestyrelse transport 270 2.683
Folkemøde ialt 1.268 11.845

Hjernetumordag - ophold og forplejning 30.076 68.020
Hjernetumordag - oplægsholdere / transport 0 4.669
Hjernetumordag - oplægsholdere / gaver 2.520 1.995
Hjernetumordag - bestyrelse / transport 0 3.021
Hjernetumordag ialt 32.596 77.705

Medlemseminar - ophold og forplejning 48.232 42.693
Medlemseminar - oplægsholdere / honorar 8.000 5.500
Medlemseminar - oplægsholdere / transport 2.809 3.157
Medlemseminar - oplægsholdere / gaver 0 1.025
Medlemseminar - arrangører / transport 1.213 1.969
Medlemsseminar ialt 60.254 54.344

Netværksgrupper - lokaler og forplejning 2.325 4.852
Netværksgrupper - transport 1.653 0
Netværksgrupper ialt 3.978 4.852

Bestyrelsesmøder - forplejning 2.425 7.256
Bestyrelsesmøder - transport 2.027 16.409
Bestyrelsesmøder - overnatning 6.965 3.776
Bestyrelsesmøder ialt 11.418 27.441
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Noter   
2020 2019

Generalforsamling - forplejning 7.008 0
Generalforsamling - bestyrelse / transport 4.516 0
Generalforsamling ialt 11.524 0

ERFA-møde - forplejning 0 5.455
ERFA-møde - transport/deltagere 0 1.979
ERFA-møde ialt 0 7.434

Temamøder / forplejning 222 103
Temamøder - oplægsholdere / gaver 0 600
Temamøder - arrangører / transport 995 493
Temamøder i alt 1.217 1.196

Foreningsomkostninger i alt 123.353 185.917

3 Projekt video   
Filmprojekt "Forstå os" 445.000
Hensat 2019 -315.000
Projekt video i alt 130.000

4 Rejser, repræsentation og markedsføring   
Forplejning 0 2.263
Gaver og blomster 419 434
Rejseudgifter 8.311 23.987
Annoncer og reklame 8.438 16.875
Nyhedsbreve 1.000 1.010
Merchandise 0 7.338
Rejser og repræsentation i alt 18.168 51.907

  
5 Administrationsomkostninger   

Kontorartikler og tryksager 7.082 1.373
Edb-udgifter / software 3.720 3.420
Telefon 450 300
Gebyrer, bank 2.479 2.702
Gebyrer, MyShop 746 305
Gebyrer, diverse 104 127
Porto og fragt 1.163 710
Revisor 5.000 5.000
Faglitteratur 1.032 750
Kontingenter 451 1.355
Webhotel og domænenavne 50 119
Kurser og konferencer 0 2386
Administrationsomkostninger i alt 22.276 18.547
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Noter   
2020 2019

6 Renteudgifter   
Renteudgift, bank 1.204 1.875

  
7 Tilgodehavender

Forudbetalte poster 0 5.787

8 Likvide beholdninger
Jyske Bank - HjernetumorForeningen 0 310.498
Jyske Bank - MobilePay og betalingskort 0 112.397
MyShop-tilgodehavender (mobile pay) 0 0
Danske Bank - HTF 12990758 152.251
Danske Bank - Mobile Pay 12990766 169.551
Likvide beholdninger i alt 321.802 422.895

9 Egenkapital   
Overført resultat tidligere år 107.740 372.795
Årets resultat 127.332 -265.055
Egenkapital i alt 235.072 107.740

  
10 Hensættelser

Projekt video 0 315.000
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der mâles til 
dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er 
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 

Ârsrapporten for HjernetumorForeningen for 2020 er aflagt i overensstem-melse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regn-skabsklasse A 
samt foreningens vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  
sammenligningstal.

Aktiver indregnes i balancen, nâr det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan mãles pâlideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles 
pålideligt.

Ved første indregning mâles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende 
måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved 
der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris 
opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den 
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle 
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der 
fremkommer, inden ârsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, 
der eksisterede på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning

Omkostninger

Balancen 
Tilgodehavender

Finansielle gældsforpligtelser

Nettoomsætning omfatter kontingenter, donationer mv.

Omkostninger omfatter omkostninger til foreningsformål, markedsføring, 
administration, lokaler mv.

Tilgodehavender mâles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til 
nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til 
nominel værdi.


